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AKTUELT

«Original og bredt anlagt
... Vi føres inn i en verden
av kjærlighet, galskap,
incest, spøkelser og
monstre.» Brita Strand
Rangnes, STAVANGER
AFTENBLAD

«Fabulerende og fabelaktig
... en roman som gir håp
for den moderne diktekunsten.»
Fredrik Wandrup,
DAGBLADET

SKJØNNHET ER
ET SÅR

Eka Kurniawan

Fredsforsker Nils Petter
Gleditsch gir et overblikk over
utviklingen i det internasjonale
konfliktbildet. Han argumenterer for at vold på lengre sikt
er i ferd med å bli et utdatert
redskap i konflikter såvel innad
i stater som mellom dem.

MOT EN MER
FREDELIG VERDEN?

Nils Petter Gleditsch

Det norske landskapet er i
endring, på grunn av klimaendringer, menneskets inngripen
og menneskets manglende inngripen. Dag O. Hessen forklarer
med smittende engasjement hva
som er i ferd med å skje, estetisk
og biologisk, på overflaten og i
de skjulte detaljene.

LANDSKAP
I ENDRING

Dag O. Hessen

Kan skjønnlitteraturen hjelpe
oss å se faresignalene hos
personer med selvmordstanker? Finnes det måter å
hindre selvmord på? I denne
boken gjør psykologspesialist
Eivind Normann-Eide en rekke
poengterte lesninger av berømte
litterære selvmord.

SKJØNNLITTERÆRE
SELVMORD

Eivind Normann-Eide

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN
2016, SAKPROSA

«Sakprosa av beste merke! Det
er sjelden å lese ei bok som er så
gjennomtenkt i innholdet og så
gjennomført i forma.»
Arild Linneberg,
KLASSEKAMPEN

En historie om rett og medisin

UTILREGNELIGHET

Svein Atle Skålevåg

Ny Tid spør Alexander Harang,
som er styreleder i Norges Fredslag som ble dannet i 1885 og har
rundt 370 betalende medlemmer.
«Det grunnleggende problemet
er at alle solidaritetsbevegelsene
mistet et stort antall medlemmer
på 2000-tallet,» sier Harang. «Klassisk lokallagsarbeid er svekket av
sosiale medier, og virtuelle rom
har tatt over for lokal, fysisk aktivitet. Det er lettere å invitere folk
med i en facebookgruppe enn å
samle folk til et fysisk møte,» sier
Harang. «Men for å få noe til å fungere over tid trenger man lokal
organisering. Ingen av fredsorganisasjonene har lykkes her, men
Fredslaget satser nå på å bygge
opp mer lokal aktivitet rundt om
i landet.»
På 1960-tallet hadde man lokale
fredskontorer 19 steder i landet.
Hva var det som gjorde at man lyktes da?
«Fredskontorene var en del av
en massemobilisering som klarte
å kanalisere folks frykt for atomkrig over i fredsarbeid. Det er en
sterk tradisjon for fredsaktivisme
i Norge, som går langt tilbake. På
begynnelsen av 1900-tallet fantes
det 16 regionale fredslag i landet,
som igjen hadde mange egne lokallag. I 1907 samlet de inn 385
000 underskrifter mot at Norge
skulle drive opprustning mot Sve-

«Må være til stede i hele landet.»

På 1980-tallet samlet fredsbevegelsen hundretusenvis av underskrifter mot atomvåpen. I 2003
demonstrerte over 115 000 mennesker mot norsk deltakelse i
USAs krig mot Irak. Men i 2011 og
2016 lyktes man ikke å mobilisere
flere enn 300–400 personer til å
demonstrere mot norsk deltakelse i krigen mot Libya og innblanding i borgerkrigen i Syria. Hvor
har det blitt av alle fredsaktivistene?

AV ASLAK STORAKER

FREDSARBEID

Når sosiale medier
tar over for fysiske
lokallag og møter, kan
fredsideologien sakte
ebbe ut.

som prioriterer klassisk fredsaktivisme, er Bestemødre for fred.
«Organisasjonen ble dannet i
1982 under navnet Bestemødre
mot atomvåpen,» forteller Trine
Eklund, som tar seg tid til å prate
med Ny Tid under en løpeseddelutdeling. Eklund kom med i fredsbevegelsen da kvinner fra alle de

Bestemødrene. En organisasjon

står, men Regjeringen foreslår
forbud mot gruppehold av mink
samt strenge dokumentasjonskrav for avl, tilsyn og stell av
dyr.
Dette kommer frem i stortingsmeldingen om pelsdyrnæringen som ble lagt frem den 4.
november. Regjeringen anbefa- FOTO: HEIKO JUNGE / SCANPIX
ler at det fremdeles blir anledning til å drive pelsdyroppdrett i Norge, men det blir varslet en rekke innstramminger i regelverket for pelsdyrhold:
«Det er en forutsetning at dyrevelferden blir vesentlig bedret,»
sier Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp). Forbud mot
gruppehold av mink betraktes som det viktigste tiltaket:
«Fra gruppehold til parvis ’oppstalling’ reduseres risikoen
for skade fra 8–9 prosent til 2–3 prosent for skade,» sier Dale, og
fortsetter: «Det er ikke bare den danske rapporten som underbygger
dette. Også innspill i høringen sier det. Mattilsynets vurdering
bygger opp under det. Pelsdyrutvalget peker på at det kan være
slik,» sier han.
Landbruks- og matministeren vet ikke hvor mange pelsdyroppdrett som må legges ned som følge av forslaget om å forby gruppehold av mink: «Nei, det blir opp til den enkelte pelsdyrbonde å
vurdere. Jeg mener beklageligvis det er riktig å innføre forbud mot
gruppehold,» sier Dale.
Forbud mot gruppehold innebærer forbud mot å holde to eller
flere dyr av samme kjønn i samme bur.

Dyrevern. Pelsdyrnæringen be-
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saken, hva svarer du da?
«At de kan starte et lokallag
sammen med noen likesinnede.
Man trenger ikke være mange. De
kan begynne med å sette seg ned
og diskutere det som står i avisene. Så kan det føre til praktisk aktivitet: arbeid med konflikthåndtering,
underskriftskampanjer,
debattmøter og foredrag, utdeling av løpesedler og leserinnlegg
i lokalavisen. Med 400 lokalaviser
i landet kan man påvirke nasjonal
politikk lokalt, dersom mange nok
skriver. Målet bør være at alle avisene vet om noen lokale aktivister
de kan gå til dersom de ønsker en
fredspolitisk kommentar,» avslutter Harang.

Nye regler for pelsdyrnæringen

ØKOLOGI :

rige – på en tid da Norge bare hadde to millioner innbyggere! Dette
klarte de ved å være fysisk til stede alle steder i landet og sende
aktivister fra grend til grend.»
I dag ser man en tendens til at
organisasjoner prioriterer å gjøre
noen få talspersoner synlige i det
offentlige ordskiftet, og mobilisere «likes» og delinger på sosiale
medier, ifølge Harang.
«Men om vi skal opprettholde fredsideologien på sikt, er
vi avhengige av at folk kommer
sammen fysisk, arbeider sammen
og skoleres. La oss si at jeg flytter
fra Oslo til Kristiansand. Hvis jeg
vet at det er et lokallag der, kan jeg
fortsette fredsengasjementet mitt
innenfor et fellesskap. Hvis ikke
reduseres engasjementet mitt fra
konkrete erfaringer til en abstrakt
idé. Vi som skal endre samfunnet,
må gjøre det sammen med andre,
som et kollektiv. Det må være et
miljø for kritisk tenkning der man
kan teste standpunktene sine og
lære av hverandre.»
Hvis noen i for eksempel Mandal
spør deg hva de kan gjøre for freds-

Adjø, fredsaktivisme?
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Antikrig.org, og
medier. I tillegg arrangerer vi eller eller deltar i demonstrasjoner
og markeringer,» forteller Stopp
NATOs leder Henrik Hjelle til Ny
Tid. «Vi jobber med å få opprettet
lokallag flere steder i landet. Ett
er allerede på plass, og flere er
like om hjørnet. Vi har fått stor respons i sosiale medier. Dessuten
har vi rekruttert folk i alle aldre,
fra ulike politiske miljøer,» legger
han til.
En organisasjon som prioriterer lokalt fredsarbeid, er Fredsbevegelsen på Nesodden, som ble
dannet i 2011 og har i underkant
av 40 medlemmer. Ny Tid fikk
være sammen med fire av dem
på årsmøtet, som ble holdt etter
en bedre middag hjemme hos lederen Gudveig Havstad. «Det er
viktig å bygge opp et sosialt miljø rundt det man holder på med.
Man blir mye mindre krigersk av
å spise god mat sammen,» smiler
Havstad. Fredsbevegelsen har
arrangert åpne møter om Afghanistan, Syria, Palestina, droner
og våpeneksport, og mobiliserer
ved å dele ut løpesedler i forkant
av arrangementene. Møtene har
samlet mellom 12 og 30 deltakere.
«Det er mange som ønsker å bidra

gjennom sosiale

«Erfaringene
fra samtlige
kriger fra
1999 og
frem til i
dag viser
at fredsbevegelsens
hadde
rett – alle
konfliktene
Norge
blandet seg
inn i, har
blitt verre.»

Arrangementet er gratis.
Påmelding innen 15.11 til post@lhl-internasjonal.no
For mer informasjon og program se www.lhl-internasjonal.no

Hvorfor har antibiotikaresistens oppstått?
Hva kan vi lære av kampen mot tuberkulose?
Hvordan kan vi unngå skrekkscenariene?

Fagseminar og debatt på Litteraturhuset
fredag 18.11.16 fra 9-13.

10 millioner dødsfall i 2050 - en fjerdedel grunnet resistent
tuberkulose! Leger advarer mot økende antibiotikaresistens
i norske sykehus samtidig som norske politikere deltar på
høynivåmøter i FN og innser alvoret ved at livreddende
medisiner ikke lenger virker og at selv ufarlige infeksjoner
kan få dødelig utfall.

- med et spesielt fokus på tuberkulose

byen i verden, nemlig Aleppo,»
sa en syrisk kvinne til en
delegasjon briter på besøk
i Beirut. Britene skvatt til:
Virkelig? Aleppo? Hun må si feil.
Aleppo
er
byen
som
bare
fortsetter
å
være
hovedslagmarken i den syriske
konflikten. Det er en by som
har blitt bombet sønder og
sammen, og er påført skader
av et omfang som er vanskelig
å forestille seg. Hadde hun
sagt: «Den mest ødelagte eller
desperate byen i verden», ville
alle nikket medfølende. Men
den optimismen hennes var
så uventet. Hun fortsatte: «Jeg
har en mastergrad, jeg ville
bli minister. Men nå har jeg
bestemt meg for å vie meg til å
jobbe for fredelig sameksistens
gjennom dialog.»
Da jeg var liten, ble jeg fjetret
av pappas fortellinger om
årene hans i krigen. Det var
vanskelig å forestille seg at han,
midt i krigen, også kunne gjøre
normale ting, som å leke eller gi
gaver til moren sin. Etter hvert
som han fortalte, ble jeg nødt
til å forestille meg krigen på
nye måter. Og på samme måte

Krig. «Jeg er fra den vakreste

Tenk nytt om Syria
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Teksten er et utdrag av Harriet
Lambs tekst «Building peace
in the midst of war» i
Al Arabya English.

må vi begynne å tenke nytt om
Syria. Den positive energien
fra mennesker som jobber for
fred, må flettes sammen med
de brutale bildene av krig og
lidelse. Forrige uke var jeg
i Libanon. Vi møtte syriske
flyktninger, og barna drev og
tok timer i engelsk. En mann
som het Muhammed fortalte
at han og kona hadde bestemt
seg for å å reise tilbake til Syria
flere ganger, men ombestemte
seg hver gang de hørte om flere
bomber og flere slektninger som
var sprengt i filler.
Fremdeles
jobber
noen
mennesker aktivt for fred i
Syria. Det kan virke nærmest
ironisk at man jobber for fred
mens Aleppo og andre deler
av landet smadres i stykker. De
menneskene som jobber for
dette, er ikke bare engasjert
og modige – de er også
krystallklare pragmatikere. De
utjgør en viktig forskjell både i
dag og i fremtiden – på så mange
små måter.

ALEPPO, SYRIA. FOTO: AFP PHOTO / GEORGE OURFALIAN

INTERNASJONALT

Med Anne Kveim Lie, Dag Berild, Helse- og omsorgsminister
Bent Høie, Ernesto Jaramillo, Vegard Eldholm,
Oxana Rucsineanu og flere.

aslakstoraker@yahoo.no

Nytt diskusjonsklima. Også Fredslagets Alexander Harang mener
det er potensial for å gjenopplive
den tradisjonelle fredsaktivismen.
«I 2011 var bombingen av Libya i
gang før den offentlige debatten,
og ingen ville diskutere med oss.
Situasjonen i dag er helt annerledes. Både de militærfaglige miljøene og midtøstenekspertene er
skeptiske til syriaintervensjonen,
og diskusjonsklimaet er gunstig
for krigsmotstandere. Erfaringene fra samtlige kriger fra 1999 og
frem til i dag viser at fredsbevegelsens hadde rett – alle konfliktene Norge har blandet seg inn i,
har blitt verre,» sier Harang.
«Vi har de beste argumentene,
vi må bare komme oss inn i det
store offentlige ordskiftet. At man
bor i Førde eller Arendal bør ikke
være noe hinder for å melde seg
inn i en fredsorganisasjon. Det er
bare å kjenne sin besøkelsestid.»

på forskjellige måter, og setter
pris på at organisasjonen ikke er
partipolitisk,» forteller Havstad.
Initiativtaker Geir Christensen
mener det er et stort potensial for
lokal aktivisme som de etablerte
organisasjonene ikke makter å
fange opp. «Det norske fredsarbeidet foregår stort sett i topptunge organisasjoner uten noe
aktivt grunnplan,» mener han.
«Det finnes nesten ikke lokale organisasjoner som har aktiviteter
og løpeseddelutdeling på gata.
Jeg var med i Vietnambevegelsen på 1970-tallet, og grunnen til
at vi lyktes med å snu opinionen
mot Vietnamkrigen, var at vi hele
tiden var ute på gata og snakket
med folk.» Christensen håper flere tar initiativ til å bygge opp lokale fredsaktivistiske grupper, og
Fredsbevegelsen på Nesodden
gir gjerne praktiske råd om noen
skulle trenge veiledning. «Menneskene finnes, de er bare dårlig
organisert. Vi ønsker oss veldig
sterkt flere grupper å samarbeide
med.»

Antibiotikaresistens: Hva gjør vi
for å unngå skrekkscenariene?

blerte organisasjonene ikke lykkes med å kanalisere grasrotas
fredsengasjement inn i politisk
aktivisme, oppstår kanskje muligheten for nye, lokale organisasjoner? En organisasjon som er ny
av året, er Stopp NATO, stiftet på
Litteraturhuset i Bergen 9. april.
De arbeider for å få «slutt på NATOs herjinger og krigshissing», og
for at Norge skal melde seg ut av
forsvarsalliansen.
«Vi driver informasjonsvirksomhet gjennom vår nettside

Sosialt miljø viktig. Om de eta-

nordiske landene marsjerte mot
atomvåpen fra København til Paris i 1981, fra Stockholm til Minsk
i 1982 og fra Oslo til Washington i
1983. Det gjorde inntrykk å være
med på fredsmarsjene. «I Sovjetunionen hilste tusenvis av mennesker oss i gatene og viste stor
takknemlighet for at noen fra Vesten kom med et budskap om fred
i stedet for krig. I USA var det helt
annerledes, vi måtte gå med politieskorte på fortauet. Folk viste
oss tommelen ned, og politikerne
var ikke interessert i budskapet
vårt.»
I Oslo møtes Bestemødrene
hver onsdag og deler ut aktuelle
fredspolitiske løpesedler på Karl
Johan, og bestemmer neste ukes
tema etterpå. «Men det holder å
være en to–tre stykker som møtes
en gang i måneden,» sier Eklund.
«Det er bare å få fatt i en venninne, så sender vi løpesedler til alle
som er interessert.»
Bestemødrene er aktive i i Oslo,
Fredrikstad, Sandefjord, Florø og
Sandes, og det arbeides med å
etablere lokallag på Lillehammer,
Hamar, i Bergen og i Arendal. «Responsen går litt opp og ned, men
vi opplever at vi når ut til mange
mennesker på denne måten,» forteller Eklund. «Mange er fortvilet
over Norges krigerske retorikk,
og bekymret over at beredskapen
svekkes til fordel for F-35 og utenlandsoperasjoner. Målet vårt er
først og fremst å nå ut til de unge,
og grasrota.»
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